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ПРЕГЛЕД НА УСПЕШНОСТ НА АПЛИКАЦИИ

Од вкупно 71 поднесени апликации до затворање на јавниот повик Комисијата разгледа
вкупно 55 апликации до исцрпување на буџетот на јавниот повик од кои:

 34 доделени иновациски ваучери

 4 дупло поднесени апликации

 9 апликации поднесени со некомплетна документација 

 3 апликации поднесени од неподобни апликанти 

 5 апликации поднесени со финансиска понуда од неподобен добавувач на услуги 

Апликациите донесени по последната одобрена апликација (бр. 55) ќе бидат разгледувани 
како првопристигнати по нареден јавен повик.



Портфолио на поддршка доделена од ФИТР

Иновациските ваучери имаат потенцијал да поголем број претпријатија - нови корисници на 
поддршка од ФИТР со што значително се зголемува иновативната активност кај ММСПјата. 

Иновациските ваучери воведуваат нова алатка на јавна политика и нов механизам на 
финансирање. Резултатите од пилотирањето покажуваат дека постои интерес и апсорпционен 
капацитет и од страна на приватниот сектор и од страна на добавувачите на услуги за ваков 
тип на поддршка.

21 Нов 
корисник 

13 Постојни 
корисници на 
ФИТР



Карактеристики на претпријатијата корисници

16 микро 
претпријатија

15 мали 
претпријатија

3 средни 
претпријатија

10 старт-апи 
(новоосновани 
претпријатија)
24 претпријатија 
со над 6 години од 
основање

Покажан значителен интерес за оваа мерка за поддршка од страна на малите претпријатија и старт-апите



Распределба по индустрија
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Распределба по плански региони:
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Скопски регион (65%)

Источен регион (17%)

Пелагониски регион (12%)

Југозападен регион (3%)

Североисточен регион (3%)



Преглед на добавувачи на услуги

Вредност на услуги 
по добавувач на 

услуги (МКД)

Бр. на 
Иновациски 
ваучери по 

добавувач на 
услуги

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
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Центар за трансфер на 
технологии и иновации …

Машински факултет 

Градежен факултет

Природно математички 
факултет

Факултет за информатички 
науки и компјутерско …

Медицински факултет

Технолшко металуршки 
факултет

Факултет за земјоделски 
науки и храна 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје 
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Факултет за природни и 
технички науки

Технолошко технички 
факултет 

Земјоделски Факултет

Универзитет „Гоце Делчев“ -
Штип 

1

1

Технички факултет 

Факултет за 
информатички и 
комуникациски 

технологии 

Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола



Информациите за добитниците на Иновациски ваучери како и листата
на апликации кои беа пристигнати по последната одобрена
апликација до исцрпување на буџетот на јавнииот повик, а кои ќе се
разгледуваат како првопристигнати на наредниот јавен повик се
достапни на веб-страницата на ФИТР.

www.fitr.mk


